
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul proiectuiui de act normativ

LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru prorogarea unor 
termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilita|ilor la transport 

______________________ pentru anumite categorii de persoane_____ ______________

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

In prezent asigurarea facilitafilor acordate la transportul intern a veteranilor de 
razboi, vaduvelor de r^boi §i pensionarilor sunt reglementate prin Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de razboi, precum §i unele drepturi ale invalizilor §i vaduvelor de 
razboi, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i de Legea nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se poate face pe baza tichetelor de calatorie gratuite sau a 
taloanelor special de calatorie numai pana la data de 31 decembrie 2019.

Conform prevederilor celor doua acte normative, pentru a beneficia de facilitatile 
acordate prin lege, veteranilor de r^boi, vaduvelor de rfeboi §i pensionarilor li se 
elibereaza tichete de calatorie gratuite sau taloane speciale de calatorie cu reducere de 
50% din costul calatoriei, dupa caz.

Prin Ordonanfa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea §i completarea legislafiei 
cu privire la eliberarea, gestionarea §i monitorizarea documentelor de calatorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de razboi §i vaduvelor de razboi, s-a stabilit ca pentru a putea 
beneficia de facilitatile prevazute, persoanelor respective li se vor elibera legitimatii de 
transport tip card, personalizate cu numele §i codul numeric personal ale fiec&aji 
beneficiar. Cardul utilizat fiind cel emis persoanelor respective de catre Casa Nafionala 
de Asigur^i de SanMate, care va stoca in memorie numarul de calatorii la care are 
dreptul beneficiarul, numarul de calatorii efectuate $i contravaloarea acestora._______
Avand in vedere ca,

- pana in prezent, in cardul national de s^atate nu a fost cuprinsa partifia pentru 
transport care sa asigure utilizarea facilitafilor la calatoria pe calea ferata a 
beneficiarilor legilor speciale, respectiv Legea nr. 44/1994, cu modificarile si 
completarile ulterioare precum si de Legea nr. 147/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare,

- asigurarea cu cititoare de carduri a fiecSrui material rulant, indiferent de distanfa 
parcursa implicand un necesar mare de fonduri alocate cu aceasta destinafie,

- de faptul ca operatorii de transport feroviar de calatori nu primesc fonduri pentru 
investifii de la bugetul de stat, fondurile proprii ale acestora fiind utilizate cu 
prioritate, pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, platile 
aferente catre bugetul de stat §i pentru lucrari de intretinere, reparatii §i/sau 
modernizare a materialului rulant.

1.
Descrierea
situatiei
actuale

2.Schimbari
preconizate
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Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se propune:
Asigurarea facilita^ilor la transport pentru persoanele indrepta|ite conform prevederilor 
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r^boi, precum §i unele drepturi ale invalizilor 

vaduvelor de razboi, cu modificarile completarile ulterioare Legii nr. 147/2000 
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modific&'ile si 
completarile ulterioare, prin prorogarea termenelor impuse prin art. V §i VII din 
Ordonan^a Guvemului nr. 8/2011 pentru modificarea §i completarea legisla^iei cu 
privire la eliberarea, gestionarea §i monitorizarea documentelor de calatorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de r^boi §i vaduvelor de razboi, pana la data de 31 
decembrie 2021. Totodata, se propune §i prorogarea termenul prevazut la alin. (2) al 
articolului unic din Ordonan^a Guvemului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi 
din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonan^ei Guvemului nr. 8/2011 pentru 
modificarea §i completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea §i 
monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi 
$i vaduvelor de razboi, pana la data de 1 ianuarie 2022._________________________
Conform tezei a 2-a a art. 337, alin. (2) din Legea nr. 9512006 privind reforma in 
domeniul sdndtdpi, cu modiflcdrile ^i completdrile ulterioare, potrivit cdreia „ Pentru 
persoanele care refuzd in mod expres, din motive religioase sau de con^tiin^d, primirea 
cardului national pentru dovedirea calitdfii de asigurat, se emite adeverinfa de 
asigurat, prevdzutd la art. 326 lit. c). ” nu top heneficiariifacilitdplor la transport defin 
un card de sdndtate.
Neadoptarea in regim de urgenta a prezentului proiect de act normativ, va conduce la 
imposibilitatea asigurarii facilitatilor la transport a beneficiarilor Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de r^boi, precum §i unele drepturi ale invalizilor §i vaduvelor de 
r^boi, cu modificarile si completarile ulterioare, §i ai Legii nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.__________________________________________________

3. Alte 
informafii

Sec|iunea a 3-a
ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu.
Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu.1^ Impactul asupra mediului 

concurenjial §i domeniului 
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu.

2^ Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu are impact in acest 
domeniu.

2\ Impactul Proiectul de act normativ nu are impact in acest 
domeniu.

asupra
intreprinderilor mici gi mijlocii

Asigurarea facilitatilor la transport pentru^c^oabfl^^ 
indreptatite conform prevederilor Legii

3. Impactul social

\



privind veteranii de razboi, precum §i unele drepturi ale 
invalizilor §i vaduvelor de r^boi, cu modificarile §i 
completmle ulterioare de Legea nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 
intern, cu modificarile $i completmle ulterioare
Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu.4. Impactul asupra mediului

5. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea a<4a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)
- mii Lei

Indicator! Urmatorii 4 aniAnul
curent

Media pe 5
am

1 2 43 5 6 7
1 .Modified ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur^ilor sociale 
de stat:

Proiectu' de act normativ nu se refera la acest subiect.

(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/ minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
3. Impact financiar, plus/ minus, 
din care:

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

buget de stat 
bugete locale



4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Propuneri pentru a compensa 
scMerea veniturilor bugetare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

7. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a

vedereafi elaborate Ain
implementarii noilor dispozitii.
l^Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia in 
domeniul achizi^iilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislatia 
comunitara in cazul proiectelor 

transpun prevederi

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

ce
comunitare
3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Hotarari ale Curtii de Justitie 
a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente intemafionale din 
care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.



Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectuiui de act normativ

1. Informa^ii privind procesul de
organiza^ii

neguvemamentale, institute de cercetare §i 
alte organisme implicate

Men^ionam ca au fost intreprinse/indeplinite 
demersurile/procedurile legale privind transparenfa 
decizionala, prev^ute de Legea nr. 52/2003 si de art. 7 
alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvemului, pentru elaborarea, avizarea §i prezentarea 
proiectelor de documente de politic! publice, a 
proiectelor de acte normative, precum §i a alter 
documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin 
Hot^area Guvemului nr. 561/2009.
Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul 
Ministerului Transporturilor in data de 28.08.2019, si a 
fost analizat in §edin^a extraordinara a plenului Comisiei 
de Dialog Social cu reprezentan^ii confedera^iilor 
patronale ?i sindicale.___________________________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

consultare cu

2. Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a 
modului in care activitatea acestor 
organiza^ii este legata de obiectul 
proiectuiui de act normativ 
3. Consultarile organizate cu autorita|ile 
administra^iei publice locale, in situa^ia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autorita^i, in conditiile 
Hotararii de Guvem nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorita^ilor administra^iei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa§urate in cadrul 
consiliilor
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
interministeriale, in

permanente
5. Informa^ii privind avizarea de catre: 
Consiliul Legislativ 
Consiliul Suprem de Aparare a Jarii 
Consiliul Economic §i Social 
Consiliul Concuren^ei 
Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Legislativ prin avizul nr. 1012/2019. 
Proiectul de act normativ nu necesita avizul Consiliului 
Suprem de Aparare a Jarii, Consiliului Economic §i 
Social, Consiliului Concuren^ei, Cur^ii de Conturi.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.



Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea impleiiientarea proiectului de

act normativ

1. Informarea societa^ii civile 
cu privire la necesitatea 
elabor^ii proiectului de act 
normativ

Men{ionam ca au fost intreprinse/indeplinite 
demersurile/procedurile legale privind transparenta 
decizional^ prevazute de de Legea nr. 52/2003 §i art. 7 alin. 
(1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvemului, pentru elaborarea, avizarea §i prezentarea 
proiectelor de documente de politic! publice, a proiectelor 
de acte normative, precum §i a altor documente, in vederea 
adoptarii/aprob^ii, aprobat prin Hotartea de Guvem nr. 
561/2009.

2. Informarea societa{ii civile 
cu privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de 
act normativ, precum §i 
efectele asupra s^iata^ii §i 
securitalii cetalenilor sau 
diversitatii biologice

Nu este cazul.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masuri de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autorita|ile administra^iei publice 
centrale §i/ sau locale - infiintarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente

Nu este cazul.

2. Alte informatii Nu au fost identificate.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 
unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de 
persoane, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.




